
Växtkalas på ängen
Måndag 29 augus� kl 18.00, in�ll Idunvägen 1, Sollentuna
Trädgårdsgillet kommer att ha sensommarens stora växtkalas
på ängen bredvid Idunvägen 1. Det kommer att bli rymligt
och luftigt att botanisera bland plantorna.

Har du mer plantor än du behöver eller är du på jakt efter
något nytt? Kruka ditt överskott när det vuxit sig stort i din
trädgård och låt dina plantor få ett nytt hem hos en annan
trädgårdsvän. Det går lika bra att komma utan plantor för
utbudet brukar vara stort. Du som ger bort, sätt en tydlig
etikett så mottagaren vet vad man fått.

Det är viktigt att inte sprida
sjukdomar eller skadedjur.
Föröka därför bara friska plantor
och använd ny jord i krukorna.
Låt nya växter stå i karantän ett
tag. Läs mer i Riksförbundets
broschyr “Byt växter – inte
skadegörare”.

Anpassa trädgården �ll e� torrare och varmare
klimat – med Roger Holt
Måndag 19 september kl 19, Amorinasalen, Aniaraplatsen 2,
Sollentuna Centrum
Roger Holt är trädgårdsmästare i Kun-
skapsparken, SLU Ultuna. Han är också
utbildad biolog och har jobbat 13 år som
trädgårdsmästare vid Uppsala linneanska
trädgårdar.

Många trädgårdsälskare fick en jobbig
sommar 2018, då värmen, brist på regn
och bevattningsförbud fick växterna att
duka under. Lokalt har detta upprepats
flera gånger de senaste åren och vi får
nog acceptera att detta torrare och
varmare sommarklimat är här för att
stanna. Vad kan vi göra, istället för att ge
upp drömmen om en vacker trädgård? Hur kan vi tvärtom se
det som en utmaning, som vi kan ro iland genom att anpassa
trädgården för framtiden. Roger tar upp en rad exempel för
att visa hur en sådan förändring kan se ut.

Kaffepaus och lotteri. Entré 100 kr för icke-medlem.Kaffepaus och lotteri. Entré 100 kr för icke-medlem.

Höstens sysslor för a� skapa en färgsprakande
vår – med Linnéa Dickson
Torsdag 20 oktober kl 19, Amorinasalen, Aniaraplatsen 2,
Sollentuna Centrum
Hösten är en tid för trädgårdsdrömmar
inför den blomstrande, praktfulla våren.
Linnéa Dickson berättar om höstens och
vårens sysslor i trädgården, t.ex. blom-
sterlöksplantering för att skapa en färg-
sprakande vår och vackra rum samt
förberedelser för grönsaksodling. De rätta
verktygen och redskapen underlättar
jobbet. Linnéa delar också med sig
inspiration om snickeri i trädgården utifrån tankarna kring
boken ”Snickarglädje” samt konkreta tips och råd.

Linnéa Dickson är trädgårdsingenjör med inriktning
design. Hon är ansvarig trädgårdsmästare i Slottsträdgården i
Malmö och bor på en gård i nordöstra Skåne tillsammans
med sin man och djur. Trädgård är Linnéas passion, att odla
sin egen mat för självhushållning eller att designa vackra
rum i den.

Du kan följa Linnéa på instagram @neadickson och
inspireras av Linnéas arbete både i den egna trädgården och i
Slottsträdgården i Malmö.

Kaffepaus och lotteri. Entré 100 kr för icke-medlem.

Ormbunkar – upptäck, fascineras och odla – med
Anton Sundin
Onsdag 16 november kl 19, via Zoom, länk skickas ut e�er
anmälan via Simple Signup
Föreläsningen tar dig från forntid, via orm-
bunksgalenskapen i det viktorianska Stor-
britannien, in i vår tid, och berör på vilka sätt
ormbunken har använts och hur den kan
användas i dag, inte minst i trädgården. Hur
skötselkrävande är ormbunkar och hur
förökas de bäst? Varför ska vi kompostera
örnbräken? Det blir många odlingstips och
skötselråd för trädgårdens ormbunkar – och dessutom en
djupdykande botanisering bland de många arter av orm-
bunkar som är härdiga för trädgårdsodling i Sverige.

Anton Sundin är trädgårdsmästare med stor passion för
jord- och hållbarhetsfrågor. Han arbetar som trädgårds-
mästare i Skellefteå, men också i sin firma “Trädgårdsklok”,
där han skriver om trädgård, föreläser samt leder kurser och
workshops. Anton utkom 2019 med boken ”Ormbunkar”
som utsågs till Årets Trädgårdsbok 2020.

Julkransar och julgrupper – hos Linda Schilén
Torsdag 24 november respek�ve onsdag 7 december
kl 18-20, Orangeriet, Överjärva gård, Solna
Linda är en föreläsande trädgårdsmästare, konstnär och
författare. Inför julen är vi välkomna till hennes växthus på
Överjärva Gård för att göra julkransar eller julgrupper. Linda
delar entusiastiskt med sig av goda råd och tips som
inspirerar till vårt skapande. Vi väljer växter och
dekorationer som vi använder till våra verk och det som
behövs köps på plats. Det går bra att ta med egna kärl att
plantera i.
Kostnad 345 kr. I detta ingår glögg, kaffe, te och fikabröd.

Till julkransarna ingår kransstomme och bindtråd och till
julgrupperna ingår jord och grönmossa. Därutöver till-
kommer kostnad för de växter och material som du
använder.
Julkransar, torsdag 24 november kl 18.00-20.00. Sista

anmälnings- och betaldag är 8 november.
Julgrupper, onsdag 7 december kl 18.00-20.00. Sista

anmälnings- och betaldag är 20 november.
Bindande anmälan med betalning görs via vårt

anmälningssystem Simple Signup. Länk kommer att finnas
på hemsidan i god tid och kommer då även att skickas ut via
e-post.
Begränsat antal deltagare, endast medlemmar

Kom ihåg att alltid ta med ditt
medlemskort på föredragen.



E-postutskick
Det är viktigt att vi har din aktuella e-postadress, så att vi
kan påminna dig om kommande programpunkter och
informera om nyinsatta eller ändrade aktiviteter. Kom ihåg
att anmäla om du byter e-postadress. Maila till
epost@sollentunatradgard.se.

Gå med i vår Facebookgrupp
Sollentuna Trädgårdsgilles Facebooksida är
till för medlemmarna och är en plats förr
information, diskussion, inspiration och
spridning av trädgårdsglädje. Här kan du
dela med dig av dina trädgårdserfarenheter,
bilder och idéer och få goda råd från andra
medlemmar.

Medlemsförmåner
Brunnsvikens Trädgård
Alla medlemmar i Sollentuna Trädgårdsgille får 10 % rabatt
på alla varor med ordinarie pris hos Brunnsvikens Trädgård.
Visa ditt medlemskort för att få rabatten. Mer information
finns på www.brunnsvikenstradgard.se.

Raba�er via Riksförbundet Svensk Trädgård
Från Riksförbundet Svensk Trädgård
får du tidningen Hemträdgården samt
tillgång till rådgivning, rabatter och
resor med mera.
Läs mer på Riksförbundets
webbplats www.tradgard.org.

Höst och vinter 2022

www.sollentunatradgard.sewww.sollentunatradgard.se

Välkomna att delta i höstens program som inleds med
det sedvanliga växtkalaset på ängen.

Vi lär oss på septembers föredrag att anpassa våra
trädgårdar till att klara perioder av värme och torka som
ju blivit allt vanligare.

I oktober förbereder vi inför nästa vår i trädgården och
i november njuter vi av vackra ormbunkar. Det före-
draget sänds via Zoom.

Till sist, julkrans eller julgrupp kan vi tillverka under
trevliga former i Linda Schiléns växthus.

www.sollentunatradgard.se
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